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ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

Η PIONEER® έχει εστιάσει στις ελαιοδοτικές καλλιέργειες και εφοδιάζει 
το σύγχρονο παραγωγό µε υβρίδια ελαιοκράµβης που διαθέτουν 
ολοένα και µεγαλύτερο δυναµικό παραγωγής, ισχυρότερα αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά και µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι.
Νέοι γενετικοί συνδυασµοί, οι οποίοι προσφέρουν υψηλότερες 
αποδόσεις, αντοχή στις ασθένειες και το τίναγµα των καρπών.

Το σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfield* διευρύνει τις επιλογές στη διαχείριση 
των ζιζανίων.

> Υψηλές Αποδόσεις σε καρπό και λάδι.
> Ευελιξία στο χρόνο σποράς.
> ∆υνατότητα µείωσης της πυκνότητας
   σποράς.
> Ζωηρό φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη.
> Αυξηµένη αντοχή στο ψύχος.
> Μεγάλο αριθµό καρποφόρων
   διακλαδώσεων ανά φυτό.
> Αξιοποίηση γόνιµων εδαφών και του
   Αζώτου.
> Αντοχή στο πλάγιασµα.
> Αντοχή στο τίναγµα.
> Οµοιόµορφη άνθηση και ωρίµανση.

PT264

BRAND

PT264

• Μεσοόψιµο υβρίδιο.
• Μεγάλη Αντοχή στο τίναγµα των λοβών.
• Μεγάλη προσαρµοστικότητα.
• Αποδίδει το µέγιστο ακόµα και σε δύσκολες
   ή ξηροθερµικές συνθήκες.
• Μέγιστη ευρωστία την περίοδο της Άνοιξης.
• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.

Τα PIONEER®

υβρίδια
ελαιοκράµβης
προσφέρουν:



*PIONEER® brand canolahybrids with the Clearfield® trait
*The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of Basf

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

• Το µεσοόψιµο Clearfield* υβρίδιο µε τις υψηλότερες
   αποδόσεις.
• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη.
• Σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.

• Υψηλές αποδόσεις και περιεκτικότητα σε λάδι.
• Εύρωστο φυτό µε µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης.
• Ανθεκτικό στο πλάγιασµα και στο τίναγµα.

PT298/Agile

• Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε µέγιστο δυναµικό
   παραγωγής.
• Ανθεκτικό στο πλάγιασµα και το ψύχος.
• Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

ΡΤ302

• Μεγάλο δυναµικό παραγωγής που εκφράζεται
   σε όλα τα περιβάλλοντα.
• Εύρωστο φυτό, µέσου βιολογικού κύκλου.
• Πολλοί βραχίονες ανά φυτό.
• Μεγάλο µήκος κεντρικού βραχίονα.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ
Στόχος είναι τα 50 παραγωγικά φυτά ανά τ.µ.
Σπέρνουµε 60 - 75 σπόρους ανά τ.µ., ανάλογα µε την 
προετοιµασία, τη γονιµότητα και το χρόνο σποράς.

• Σε καλής γονιµότητας χωράφια µε καλή προετοιµασία
   σπέρνουµε 60 - 65 σπόρους ανά τ.µ.

• Σε χαµηλής γονιµότητας χωράφια µε καλή
   προετοιµασία σπέρνουµε 65 - 70 σπόρους ανά τ.µ.

• Σε µέτρια προετοιµασµένα χωράφια και όψιµες σπορές
   αυξάνουµε την πυκνότητα σποράς. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ
• Χειµερινές µη αρδευόµενες ενεργειακές καλλιέργειες. 
   Ελαιοκράµβη - Σιτάρι - Ηλίανθος (3ετής κύκλος).

• Ποτιστικές - Εντατικές καλλιέργειες
   Ελαιοκράµβη - Επίσπορη Σόγια - Ηλίανθος 
   (2ετής κύκλος).

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ
Στάδιο Φύτρωµα - Ανόρθωση

• Τα ενήλικα του Άλτη προκαλούν ζηµιές στις
   κοτυληδόνες και τα φύλλα. Οι προνύµφες του Άλτη
   κάνουν στοές στο στέλεχος.

• Στοές στο στέλεχος κάνει και ο Κευθόρυγχος, η
   προσβολή όµως εντοπίζεται κυρίως στις ρίζες όπου
   κάνει εκτεταµένες κοιλότητες.

Στάδιο λίγο πριν την Άνθηση και µετά

• Το Σκαθάρι των ανθέων ξεκινάει µε τις προνύµφες και
   συνεχίζει µε τα ενήλικα να τρέφονται από τα
   µπουµπούκια και τα άνθη.

• Οι Αφίδες είναι η πιο συχνή προσβολή στην
   καλλιέργεια.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



Η ελαιοκράµβη απαιτεί µέτρια λίπανση σε Άζωτο και 
Φώσφορο και αυξηµένη σε Κάλιο και Θείο. Προσθήκη 
Φωσφόρου και Καλίου γίνεται στη βασική λίπανση µε 
βάση την εδαφολογική ανάλυση. Το Θείο µπαίνει στην 
επιφανειακή λίπανση.

Ενδεικτική Αζωτούχος Λίπανση

2-4 µονάδες µε το βασικό λίπασµα
4-6 µονάδες µετά το χειµώνα µε την έναρξη της 
βλάστησης
6-8 µονάδες κατά την έναρξη της ανόρθωσης των φυτών

Βασική Λίπανση: FB 29.5.17, FB 21.5.8 
Επιφανειακή Λίπανση: FB 34.0.0 (S) και FB 40.0.0 (S)

ΛΙΠΑΝΣΗ

PrePlant 14-24-12+2MgO+10SO3

Πλούσιο ριζικό σύστηµα –
∆υνατό ξεκίνηµα

Το PrePlant είναι η νέα πρόταση της Corteva 
Agriscience Hellas στη βασική λίπανση των 
καλλιεργειών. Η ειδική αναλογία των θρεπτικών 
στοιχείων βοηθά αποτελεσµατικά τα φυτά, ενώ 
παράλληλα βελτιώνει τα χαµηλής γονιµότητας εδάφη. 
Περιέχει τρεις τύπους Αζώτου (Αµµωνιακό, Ουρεϊκό, 
Αργής Αποδέσµευσης), υψηλής υδατοδιαλυτότητας 
Φώσφορο και εξαιρετικής ποιότητας Κάλιο. Το Θειϊκό 
Μαγνήσιο και το Θείο ολοκληρώνουν αρµονικά την 
ειδική του σύνθεση.

Προτεινόµενη δόση: 1 σακί 25kg ανά στρέµµα
Χρόνος εφαρµογής: Πριν από τη σπορά
Τρόπος εφαρµογής: Λιπασµατοδιανοµέας

Ο χρόνος εφαρµογής του PrePlant νωρίτερα από τη 
σπορά έχει ως στόχο να παρέχει περισσότερο άµεσα 
απορροφήσιµο Φώσφορο και Κάλιο κατά την 
εγκατάσταση των καλλιεργειών. Η εφαρµογή του µε το 
λιπασµατοδιανοµέα βοηθά την οµοιόµορφη κατανοµή 
του PrePlant στην εδαφική σποροκλίνη και ενισχύει την 
απόδοση και την ποιότητα. Το Preplant αποτελεί πλέον 
ένα εργαλείο στα χέρια του παραγωγού, για φυτά µε 
πλούσιο ριζικό σύστηµα και καλλιέργειες µε δυνατό 
ξεκίνηµα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν τους 
νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva Agriscience™. 
Καινοτόµα προϊόντα, τα οποία διατηρούν το άζωτο στην 
(σταθερή) αµµωνιακή του µορφή για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα. Η εφαρµογή τους επιβραδύνει τη διαδικασία 
της νιτροποίησης και κατά συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια 
παραµονής του αζώτου στην περιοχή της ρίζας του φυτού. 

Η τεχνολογία OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό εργαλείο 
αξιοποίησης αζώτου καθώς µειώνει σηµαντικά τις 
απώλειες που προκύπτουν µέσω της έκπλυσης της νιτρικής 
του µορφής. Η τεχνολογία OPTINYTE™ οφείλει τη 
δράση της στη χηµική ουσία ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ, µέσω της 
οποίας παρεµποδίζεται η δράση των βακτηρίων του 
γένους Nitrosomonas που ευθύνονται για τη νιτροποίηση 
του αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης της 
ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗΣ, τα βακτήρια επανέρχονται στην πρότερή 
τους κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται η εδαφική 
µικροπανίδα.

ΘΡΕΨΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η τεχνολογία OPTINYTE™ χρησιµοποιείται σε όλες 
τις ανεπτυγµένες χώρες προσφέροντας µια σειρά 
από πλεονεκτήµατα όπως: 

• Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισµό του.
• Δεν είναι φυτοτοξική.
• Καλύτερη και πιο οµοιόµορφη ανάπτυξη φυτών.
• Αύξηση αποδόσεων.
• Καλύτερη αξιοποίηση λιπασµάτων.
• Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.



Το Lumiposa® είναι ένα διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε 
τη µορφή επένδυσης σπόρων και έχει αναπτυχθεί για να 
προστατεύει τα νεαρά φυτά από ευρύ φάσµα εντόµων.
Τα φυτά προστατεύονται αποτελεσµατικά και άµεσα, 
επιτρέποντάς τους να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν 
υγιώς και οµοιόµορφα.

Έντοµα στόχοι στην ελαιοκράµβη: Psylliodes spp., 
Phyllotreta spp., Deliaradicum, Athalia rosae.

Οµάδα Δράσης IRAC 28

Τρόπος Δράσης: Επιδρά στο µυϊκό σύστηµα µε  
αποτέλεσµα την ταχεία διακοπή της διατροφής, τη 
µειωµένη κινητικότητα και επακόλουθα το θάνατο του 
εντόµου.

Η τεχνολογία LumiGEN® της Corteva Agriscience™ 
αποτελεί ένα ολιστικό σύστηµα επένδυσης σπόρων 
σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωµένη 
προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών.
Στην τεχνολογία LumiGEN® εµπεριέχονται τα πλέον 
σύγχρονα, καινοτόµα και αποτελεσµατικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (µυκητοκτόνα, 
εντοµοκτόνα, νηµατωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων 
σποράς, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LumiGEN®

ΠΡΟΣΟΧΗ Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.

LUMIPOSA 625 FS (Cyantraniliprole: 50% β/β)
Αριθµός Έγκρισης στην Πολωνία (Χώρα Έγκρισης στην ΕΕ): R-76/ 25.04.2017
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται µόνο για ενηµέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

Επενδύστε
στην επιτυχία

ξεκίνηµα της καλλιέργειας (πυκνότητα, οµοιοµορφία, 
πρώτη ανάπτυξη).
Παράλληλα η επένδυση σπόρων µε την τεχνολογία 
LumiGEN® αποτελεί µία διαδικασία µέσω της οποία 
διασφαλίζονται οι ακριβείς ποσότητες της εκάστοτε 
δραστικής ουσίας που εφαρµόζονται σε κάθε σπόρο 
σποράς, µειώνεται ο κίνδυνος απολέπισης και 
δηµιουργίας σκόνης, ενώ τέλος βελτιώνεται η ροή του 
σπόρου κατά τη σπορά.

Επένδυση µε Lumiposa® 625 FS

Οφέλη από τη χρήση επενδεδυµένου σπόρου 
µε  Lumiposa® 625 FS

• Νέα δραστική ουσία Cyantraniliprole, µε νέο τρόπο
   δράσης.
• Εξαιρετική προστασία από Psylliodes spp.,
    Phyllotretaspp., Deliaradicum, Athalia rosae.
• Βοηθά στη σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη της
   ελαιοκράµβης κατά τα πρώτα κρίσιµα στάδια,
   οδηγώντας σε µεγαλύτερες αποδόσεις. 
• Ιδανικό εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας.
• Ευνοϊκό περιβαλλοντικό προφίλ και ελάχιστες
   επιπτώσεις στα ωφέλιµα έντοµα, όταν εφαρµόζεται
   σύµφωνα µε τις συστάσεις της ετικέτας.



TM, ®, Εµπορικά σήµατα της Corteva Agriscience και των συνδεδεµένων εταιρειών της.
www.corteva.gr

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Τ: 210 6889717, Ε: athens.hellaseed@corteva.com
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Granular™ Club Ψηφιακές Λύσεις Νέας Γενιάς


